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П Р О Т О К О Л   № 05 

засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

м. Бiла Церква                                                                                           12 лютого 2019 року 

                                                                                                       

 

                  

 початок засідання 15 год. 00 хв.  

(великий зал виконавчого комітету) 

 

 

 

Загальний склад виконавчого комітету  - 21 особа 

 

Присутні на засіданні – 19 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кошель В.О. - секретар міської ради 

3.  Гнатюк В.В. - заступник міського голови 

4.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

5.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

6.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

7.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

8.  Постівий С.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

9.  Антонюк М.А. - член виконавчого комітету 

10.  Винниченко С.О. - член виконавчого комітету 

11.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

12.  Кандауров С.М. - член виконавчого комітету 

13.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

14.  Мельниченко Г.В.           - член виконавчого комітету 

15.  Олійник О.О. - член виконавчого комітету 

16.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

17.  Усенко Я.В. - член виконавчого комітету 

18.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

19.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Поліщук С.М., Ребенко С.А. 



2 

 

 

Присутні на засіданні від установ та організацій 

 

Брідня О.В. – житель  м. Біла Церква; 

Велігорська Т.О. - начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Денисова Л.Б. - начальник управління капітального будівництва міської ради; 

Карпенко О.О. - начальник управління економіки міської ради; 

Кисельова В.М. - начальник служби у справах дітей міської ради; 

Ковальська Ю.І. - начальник відділу культури і туризму міської ради; 

Коросько В.М. - заступник начальника управління – начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та спорту 

міської ради; 

Олійник В.С. - начальник відділу правопорядку комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»; 

Павлова С.В. –  начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

Паливода І.П. - начальник управління з питань молоді та спорту міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Потапов Ф.Ф. - начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

Ротаенко Н.В. - заступник начальника управління – начальник відділу правового 

забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради; 

Яковенко А.Ю. - начальник відділу господарських відносин та роботи з об’єктами 

нерухомості юридичного управління міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання –  міський голова Дикий Г.А. 

 

Секретар – керуючий справами виконавчого комітету міської ради Постівий С.О. 

 

Відповідно до ст.53 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету проголосували одноголосно. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 

 

- Про організацію та проведення заходів до свята Масляної в м. Біла Церква 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за    –    17 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Член виконавчого комітету Гриненко Ю.А.  попросив врахувати його голос «за» 

              за   –      18 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в 2018 році 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції 

Доповідає: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

3.  Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від  25 грудня 2013 року                       

№ 424 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему 

каналізації м. Біла Церква», що є регуляторним актом 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

4.  Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – Левицького 

5.  Про організацію та проведення заходів до свята Масляної в м. Біла Церква  

Доповідає: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

6.  Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань виконавчого 

комітету Білоцерківської  міської ради 

7.  Про затвердження складу комісії для проведення перевірок об'єктів поводження з 

твердими побутовими відходами, розміщених  на території м. Біла Церква 

8.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по 

бульвару Олександрійському, 90 в м. Біла Церква 

9.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

10.  Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

11.  Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 17 квітня 2018 року 

№ 164 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця м. Білої Церкви та його 

тренера» 

12.  Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 квітня 

2018 року №165 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних 

установ м. Біла Церква та їх тренерам» 

Доповідає: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

13.  Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу 

в квітні – червні 2019 року 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

14.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при  визначенні 

вартості будівництва об’єктів, що споруджуються в м. Біла Церква із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, 

а також кредитів, наданих під державні гарантії 

Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

15.  Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації 

за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 
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16.  Про затвердження положення та складу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

17.  Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

18.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 

2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування» 

19.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 

2019 року № 11 «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті» 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

20.  Про присвоєння адреси новозбудованій нежитловій будівлі (станції технічного 

обслуговування автомобілів) по вул. Сухоярська, 12 

21.  Про присвоєння адреси частині житлового будинку по вул. Островського, 75 

22.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 59) 

23.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, 33) 

24.  Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Мельничук Володимира Григоровича щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Київська, 42) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект Князя Володимира, 

перехрестя з вул. Павліченко, на повороті на вул. Заярська) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, навпроти 

пожежної частини) 

Доповідає: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна –  начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

28.  Про визначення порядку участі Мінігалієва Сергія Наільовича у вихованні та особистому 

спілкуванні з його малолітньою дочкою Мінігалієвою Христиною Сергіївною 

29.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Зварич Анастасії 

Валеріївни стосовно її малолітнього сина Решетнікова Богдана Юрійовича 

30.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Сорокіної Юлії 

Олександрівни стосовно її малолітнього сина Сорокіна Артура Олександровича 

31.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Старченко Тетяни 

Володимирівни стосовно її малолітнього сина Старченка Нікіти Олександровича 

32.  Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Цукора Андрія 

Івановича стосовно його малолітнього сина Цукора Ростислава Андрійовича 

33.  Про внесення змін до рішення від 11 грудня 2018 року № 785 «Про доцільність 

влаштування малолітнього Бассараби Богдана Євгенійовича в Білоцерківський дитячий 

будинок-інтернат» 

34.  Про встановлення піклування над малолітньою Сторчовою Веронікою Олександрівною та 

опіки над майном, яке їй належить 

35.  Про захист особистих прав неповнолітньої Милко Діани Юріївни  

36.  Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про визначення місця 

проживання дитини 

37.  Про надання Задорожному Олександру Олександровичу статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 
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38.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

39.  Про надання малолітній Парфіло Надії Миколаївні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

40.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

Доповідає: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

41.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Пророчук Василиною 

Анатоліївною, у разі визнання її судом недієздатною 

42.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Сапсай Андрієм 

Миколайовичем у разі визнання його судом недієздатним 

Доповідає: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про роботу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради в 2018 

році 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ:  ДИКИЙ Г.А., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 

24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) 

на складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом 

викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ПОСТІВИЙ Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О.  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від  25 грудня 2013 

року № 424 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у 

систему каналізації м. Біла Церква», що є регуляторним актом 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 
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ВИСТУПИЛИ: МАРШАЛОК В.А., ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       19 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя – 

Левицького 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КОШЕЛЬ В.О., ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про організацію та проведення заходів до свята Масляної в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 

виконавчого комітету Білоцерківської  міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В., АНТОНЮК М.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження складу комісії для проведення перевірок об'єктів 

поводження з твердими побутовими відходами, розміщених  на території м. 

Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КРАВЕЦЬ А.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по бульвару Олександрійському, 90 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОСТІВИЙ С.О., БРІДНЯ О.В., ДИКИЙ Г.А., ГНАТЮК В.В., МАРШАЛОК 

В.А., ФАСТІВСЬКИЙ В.П., АНТОНЮК М.А. – запропонував доповнити 

мотивувальну частину рішення словами : «та протокол засідання громадської 

комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 28 січня 2019 року № 2»  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка  М.А.: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
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ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 17 квітня 

2018 року № 164 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця м. 

Білої Церкви та його тренера» 

 

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С. -  повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 17 квітня 2018 року №165 «Про стипендію міського голови кращим 

спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам» 

 

ДОПОВІДАЛА: КОРОСЬКО Валентина Миколаївна - заступник начальника управління - 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління з питань молоді та спорту міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С. -  повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про організацію та проведення призову громадян України на строкову 

військову службу в квітні – червні 2019 року 
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ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович - начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради  

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. - повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у 

голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується 

при  визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються в м. Біла 

Церква із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії 

 

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., АНТОНЮК М.А., 

НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., МАРШАЛОК В.А., УСЕНКО Я.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям 

громадян 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

- запропонувала доповнити пункт 1 проекту рішення словами: «вивівши з її складу 

Чміля Олександра Володимировича» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Велігорської Т.О. 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 
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СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження положення та складу робочої групи з питань організації 

надання фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА:  ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. -  повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» 

 

ДОПОВІДАЛА:  ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ПОЛЯРУШ О.О., ДИКИЙ Г.А., ПОСТІВИЙ С.О., ГНАТЮК В.В.,   

ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       16 

             проти –     1 

утримались    -      2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 19.  Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 15 січня 2019 року № 11 «Про тариф на проїзд у міському 

електричному транспорті»  

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      16 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20.Про присвоєння адреси новозбудованій нежитловій будівлі (станції 

технічного обслуговування автомобілів) по вул. Сухоярська, 12 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГНАТЮК В.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –       19 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про присвоєння адреси частині житлового будинку по вул. Островського, 75 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 59) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., ПОСТІВИЙ С.О., ПАВЛОВА С.В. -запропонувала пункт 

1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити приватному підприємству «Алтай-Груп» у наданні дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з не погодженням 
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батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква управління патрульної поліції в Київській 

області Департаменту патрульної поліції встановлення спеціальної металевої конструкції типу 

«біг-борд», двостороннього рекламного щита розміром 5,0*2,5 м, загальною рекламною 

площею 25,0 кв. м, розміщеного за адресою: бульвар Олександрійський, 59 через низьку якість 

наданих схем розміщення зовнішньої реклами, що не дає змоги визначитися з відсутністю 

загрози безпеці дорожнього руху, що підтверджується висновком БПП в м. Біла Церква УПП 

у Київській області ДПП № 489/41/40/1/01-2019 від 31 січня 2019 року, відповідно до п. 16, 41, 

43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В.:          

             за   –        19 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Некрасова, 33) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

             за   –        19 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви приватного підприємства «Алтай-Груп» щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Таращанська, 150) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Мельничук Володимира 

Григоровича щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Київська, 42) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

- запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній редакції: 
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«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Мельничук Володимиру Григоровичу у 

наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку 

з не погодженням батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква управління патрульної 

поліції в Київській області Департаменту патрульної поліції встановлення спеціальної 

металевої конструкції, одностороннього рекламного щита розміром 2,04*1,14 м, загальною  

рекламною площею 2,32 кв. м, розміщеного за адресою: вул. Київська, 42 через відсутність в 

конструктиві інформації про застосування на рекламній конструкції вертикальної дорожньої 

розмітки, що передбачено п. 2 ст. 16 Закону України «Про рекламу» та відсутність 

викопіювання з плану місцевості, де позначено розміщення рекламної конструкції, що 

підтверджується висновком БПП в м. Біла Церква УПП у Київській області ДПП № 

485/41/40/1/01-2019 від 31 січня 2019 року, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

грудня 2003 року № 2067 та на підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 Закону України  «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності»». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В. 

              за   –       18 

             проти –     0 

утримались    -      0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (проспект 

Князя Володимира, перехрестя з вул. Павліченко, на повороті на вул. 

Заярська) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ФАСТІВСЬКИЙ В.П. – повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у 

голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету:  

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Фастівської Олени Олегівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Леваневського, навпроти пожежної частини) 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАВЛОВА Сніжана Володимирівна – начальник управління містобудування 

та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ФАСТІВСЬКИЙ В.П. – повідомив, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 
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потенційного конфлікту інтересів, тому він не братиме участь у 

голосуванні. 

 

ПАВЛОВА С.В. - запропонувала пункт 1 проекту рішення викласти в наступній 

редакції: 

«1. Відмовити фізичній особі-підприємцю Фастівській Олені Олегівні у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами терміном на п’ять років у зв’язку з не 

погодженням батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква управління патрульної поліції в 

Київській області Департаменту патрульної поліції встановлення спеціальної металевої 

конструкції типу «біг-борд», двостороннього рекламного щита розміром 3,0*6,0 м, загальною  

рекламною площею 36,00 кв. м, розміщеного за адресою: вул. Леваневського, навпроти 

пожежної частини  через відсутність в конструктиві інформації про застосування на рекламній 

конструкції вертикальної дорожньої розмітки, що передбачено п. 2 ст. 16 Закону України «Про 

рекламу» та відсутність викопіювання з плану місцевості, де позначено розміщення рекламної 

конструкції, що підтверджується висновком БПП в м. Біла Церква УПП у Київській області 

Департаменту патрульної поліції № 486/41/40/1/01-2019 від 31 січня 2019 року, відповідно  до 

п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 та на підставі абз. 3 п. 5 ст. 4-1 

Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»». 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Павлової С.В. 

              за   –      15 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про визначення порядку участі Мінігалієва Сергія Наільовича у вихованні та 

особистому спілкуванні з його малолітньою дочкою Мінігалієвою 

Христиною Сергіївною 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Зварич 

Анастасії Валеріївни стосовно її малолітнього сина Решетнікова Богдана 

Юрійовича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 30.Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Сорокіної Юлії Олександрівни стосовно її малолітнього сина Сорокіна 

Артура Олександровича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав 

Старченко Тетяни Володимирівни стосовно її малолітнього сина Старченка 

Нікіти Олександровича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ЛИТВИНЕНКО К.С. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про вирішення судового спору щодо позбавлення батьківських прав Цукора 

Андрія Івановича стосовно його малолітнього сина Цукора Ростислава 

Андрійовича 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про внесення змін до рішення від 11 грудня 2018 року № 785 «Про 

доцільність влаштування малолітнього Бассараби Богдана Євгенійовича в 

Білоцерківський дитячий будинок-інтернат» 
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ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про встановлення піклування над малолітньою Сторчовою Веронікою 

Олександрівною та опіки над майном, яке їй належить 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про захист особистих прав неповнолітньої Милко Діани Юріївни 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ:  ГНАТЮК В.В., АНТОНЮК М.А. – запропонував у пункті 3 проекту рішення 

слова «Вважати, що» замінити на «Відповідно до ст. 245 Сімейного кодексу 

України та ст. 66  Цивільного кодексу України» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Антонюка М.А. 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами  (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання до суду висновку щодо вирішення судового спору про 

визначення місця проживання дитини 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      17 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 



17 

 

 

СЛУХАЛИ: 37.  Про надання Задорожному Олександру Олександровичу статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 38.  Про надання згоди на проведення психіатричного огляду малолітнього 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання малолітній Парфіло Надії Миколаївні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 40.  Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

ДОПОВІДАЛА: КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      18 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 41. Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Пророчук 

Василиною Анатоліївною, у разі визнання її судом недієздатною 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 42.  Про висновок щодо доцільності призначення опікуна над гр. Сапсай Андрієм 

Миколайовичем у разі визнання його судом недієздатним 

 

ДОПОВІДАВ: ГНАТЮК Валерій Володимирович – заступник міського голови  

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      19 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

Різне 

 

СЛУХАЛИ: Про роботу об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування населення на території міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: МЕЛЬНИЧЕНКО Геннадій Вікторович – член виконавчого комітету міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. – протокольне доручення – заступнику міського голови 

Полярушу О.О. – з метою отримання на належному рівні жителями міста Біла Церква послуг, 

що надаються суб’єктами господарювання в сфері громадського харчування та побутового 

обслуговування населення, щодо зазначених у доповіді об’єктів:  

1. звернутись до: 

1.1. Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області для проведення 

заходів державного нагляду (контролю) безпосередньо з виїздом на місце із застосуванням 

засобу відеофіксації на предмет додержання оператором ринку гігієнічних вимог щодо 

поводження з харчовими продуктами. 

1.2 уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу виконавчої влади в містах, 

районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання, 

що здійснюють торгівлю на території міста Біла Церква, на наявність та підстави для видачі 

ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. 

2. про результати роботи доповісти на черговому засіданні виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради. 

Голова засідання 

Міський голова        Г. Дикий 

 

Секретар 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради           С. Постівий 


